Acta: Comissió Permanent

Data

10/11/2020

Tipus de reunió: Ordinària

Inici: 16h
Fi: 17:30
Òrgan de govern :

Grup de Treball:

☐ Plenari

☐ Fòrum de Ciutats amb Consells de la FP

☒ Comissió Permanent

☐ Grup treball FCT

☐Grup Estable

☐ Grup treball Mobilitat Internacional
☐ Tutoria d’acompanyament
☐ La maleta de les famílies
☐ Grup impulsor Premi Nous Professionals
☐ Grup Terrassa Orienta

Lloc: Plataforma Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjJkYjc0NzktYm IxOS00N2E4LWEzZjQtZjFlZDI4YTIwMDJl%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2bf668c-e05d-4e5b-84c274e4cc557a06%22%2c%22Oid%22%3a%225382fbe0-55ab-4cf0-b9c5-b054a470f07e%22%
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Assistents :
Cognom, Nom

Càrrec

Institució

Aguinaga, David

Representant

Grup Municipal Ciutadans

Argüello, Francesc X.

Director Oficina de Treball

Departament de Treball

Albert, Isaac

Regidor de Serveis econòmics

Ajuntament de Terrassa

Armengol, Josep
Argmengol, Miquel

Vicepresident Consell FP Terrassa
Representant de centres de formació
privats/concertats

Institut Industrial
Escola Salesians Terrassa

Buch, Teresa

Directora Serveis Educació

Ajuntament de Terrassa

Ciurana, Teresa

Regidora Educació

Ajuntament de Terrassa

Dinarès, Marta

Tècnica del Servei FP- Consell FP

Ajuntament de Terrassa

Dominguez, José F.

Representant Comissions Obreres

CC.OO

Duque, Noel

Regidor Serveis Socials

Ajuntament de Terrassa

Forn, Pep

Regidor Universitat - Innovació

Ajuntament de Terrassa

Gonzalez, Marc

Regidor d'Educació

Ajuntament Viladecavalls

Gutierrez, Pilar

Directora Serveis ocupació i formació

Servei ocupació i formació

Homet, Rafael

Assessor Regidora d’Educació

Ajuntament de Terrassa

Marin, Núria

Regidora d’Ocupació i Desen. Econòmic

Ajuntament de Terrassa

Martíne z, Ona

Regidora Joventut

Grup Municipal TeC

Martíne z, Eulàlia

Directora de Fundació Cecot Formació

Cecot

Martíne z, Santi

Director Àrea Cicles de la vida

Ajuntament de Terrassa

Mencia, Marta

Secretaria del Consell FP

Ajuntament de Terrassa

Rueda, Jordi

Representant

Grup Municipal PSC

Molist, Anna

Representant de centres de formació públics

Ins Terrassa

Setó, Jordi

Representant CCOO

Trullàs,Montserrat

Representant

Vega, Alfredo

President Àrea Educació

DIBA

Villagrasa, Josep

Representant

Grup Municipal ERC
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de
per

Viñas, Carme

Coordinadora
Professionals

territorial

d’Ensenyaments Departament
d’Educació
Generalitat de Catalunya

S’excusen
Beltran, Josep

Director de Serveis a empreses

Cambra de Comerç de Terrassa

Esquius, Salvador

Representant

Grup municipal Tot x Terrassa

Gónzalez, Da vid

Sobsdirector

ESEIAAT

Molina, Trinitat

Gerent d'Ocupació

Diputació de Barcelona

Morera, Luci

Tècnica del Servei FP- Consell FP

Ajuntament de Terrassa

Perez, Sonia

Responsable de formació

Cambra de Comerç

Reche, Patricia

Representant

Consell Local els Joves

Roca, Cristina

Tècnica de Joventut

Ajuntament d'Ullastrell

Rodriguez, Pere

Cambra de Comerç de Terrassa

Representant

Roqué, Marta

Alcaldessa i regidora d'educació

Ajuntament Rellinars

Vitolo, Mònica

representant

FETE-UGT

Cuyàs, Carles

President

Fundació Impulsa

Manau, Alejandra

Directora executica

Fundació Impulsa

Miró, Marta

Responsables de programes

Fundació Impulsa

Convidats

Ordre dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
2. Informe de seguiment
3. Presentació del programa "Ajuda a la formació professional" de la Fundació Impulsa
4. Preparació de la 2a edició de la Fira Terrassa Tria Futur
5.
Informació
de
les
diferents
entitats
socials,
econòmics
i
educatius
https://padlet.com/terrassafp/1ob7dl592lp1zmd7
6. Torn obert de paraules
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La reunió comença amb 20 minuts de retard per problemes amb la connexió de l’enllaç per part
d'alguns dels assistents. S'inicia a les 16:20h. donat-hi pas la regidora d'educació Sra. Teresa
Ciurana. Dona la benvinguda als representants d'alguns dels ajuntaments adherits al Consell
de l'FP, en aquest cas han confirmat l'alcaldessa de Rellinars Marta Roqué i pel xat de la reunió
s'ha presentat el el Sr. Marc Gonzalez, regidor d'educació de Viladecavalls.
També tenim entre nosaltres els membres de la Fundació Impulsa, Sr. Carles Cuyàs
(President), Alejandra Manau (directora executiva) i Marta Miró (responsable de programes).
Ens acompanyen també el Sr. Isaac Albert (regidor de serveis econòmics) i Núria Marín
(regidora d'ocupació i formació professional). I per finalitzar donar la benvinguda a la Sra. Pilar
Gutierrez, nova gerent de Foment, a la qual se li dona la paraula per poder presentar-se als
assistents.
La secretaria tècnica del Consell d'FP Sra. Marta Mencia demana si tothom està d'acord en fer
una foto de pantalla.
Es procedeix a l'inici de l'ordre del dia.
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
El Sr Jordi Rueda ens informa que ell estava present a la última reunió de Comissió
Permanent, s'afegirà a l'acta l’anterior.
2. Informe de seguiment
La Sra. Teresa Ciurana, senyala tres projectes com a novadosos i prioritaris que s'estan
treballant en aquests moments:
● Es tracta del Conveni FP Dual, que s'ha signat entre l'Instititut Montserrat Roig i les
Escoles bressol municipals (durada fins a 30 de juny 2021).
● S'està treballant per concretar el tràmit del conveni entre Fundació Impulsa i
l'Ajuntament de Terrassa, projecte que ens donaran a conèixer en el següent punt de
l'ordre del dia.
● Comença el treball d'organització i planificació dels Premis Nous Professionals, per
l'edició 2021. Recordar que l'edició 2020 va ser desconvocada.
3. Presentació del programa "Ajuda a la formació professional" de la Fundació Impulsa
El president de l'entitat Sr. Carles Cuyàs
Aquest projecte s’arrela al municipi, i enriqueix aquesta aposta. Benefici pels joves de la ciutat.
A Sabadell també han començat a activar-lo. Objectiu anar creixent.
La directora executiva Sra. Alejandra Manau dona a conèixer algunes dades, aquestes es
poden consultar a l'enllaç del programa en el títol d'aquest punt.
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Explica el projecte Impulsa sobre beques pels joves del municipi de Terrassa. Dona gràcies a
l’ajuntament de la ciutat.
● La Fundació neix l'any 2015
● Es un treball en xarxa, on el tutor és qui decideix en última instància quins alumnes pot
ser susceptibles de presentar-se.
● La beca consta de:
1. Beca econòmica 40€-160€ al mes
2. Mentors, formats des de la Fundació
3. Formació en competències
4. Ordinador
● Selecció dels alumnes i mentors, relació fructífera
● Voluntariat al territori
Altres projectes de la Fundació:
● Impulsa oportunitats, inserció dels joves al món laboral, formació directa en centres de
treball.
● Impulsa empresa, ganes d'emprendre un negoci, desenvolupar fortaleses.
● Impulsa vida, donació extra durant 6 mesos, famílies amb una situació sobrevinguda
més urgent i problemàtica.
Algunes dades significatives:
●
●
●
●

90% d’èxit amb els estudis
230 joves
60% continuen estudiant
70% troben feina en 6 mesos

Torn de paraules en relació a la presentació del projecte de beques de la Fundació Impulsa:
● Sr. Josep Armengol. Marc de col·laboració de les empreses.
● Sra. Alejandra Manau. A través de donacions, 2.000€, beca, ordinador i mentor. Cada
àrea territorial a de ser autofinançada, obrir territori nous. Finançar la formació ,
mecenatge i finançament públic. Cal picar portes per obtenir subvencions competitives,
i fons europeus. Així dons hi ha diversificar les fonts d’ingressos.
● Sr. David Aguinaga. Hi ha una concordança amb programes similars, com el Jove
decideix, tot i que ara no està actiu. Possibilitat d'integrar-lo o reemplaçar-lo?. La
detecció dels nois que necessiten aquests suport municipal, seguir en aquesta línia, ja
que son alumnat de risc a un pas d'abandonar la formació reglada.
● Sra. Alejandra Manau. Els tutors i tutores de 4t d’ESO, fan un filtre inicial. L'ajuntament
dona informació sobre la renda econòmica, després cribatge per renda i finalment
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entrevista per canal virtual. Cal tenir clarificats des del servei, aquest conveni que s’ha
de signar. Reunió operativa i tècnica.
● Sr. Miquel Vilagrasa. Hi ha altres entitats que treballen pel clar benefici de la ciutat, com
la Fundació Bertelsmann. Explica que s'analitza des de l'Àrea de Cicles de la Vida, i
s’està adaptar el conveni a la ciutat de Terrassa.
● Sra. Carme Viñas. Vol saber si aquestes beques també estan orientades als alumnes
de PFI, ja que són joves vulnerables, i responen al nivell 1 de l’FP.
● Sra. Marta Miró. De moment només es te present l'alumnat graduat en ESO, estem
oberts per seguir avançant i créixer. Es valorarà més endavant.
● Sra. Pilar Gutierrez. Son compatibles els dos projectes el Jove decideix i el de beques
de la Fundació Impulsa. Un públic es d'alumnat graduat i l’altra no.
4. Preparació de la 2a edició de la Fira Terrassa Tria Futur
La Sra. Teresa Ciurana explica que comença a preparar-se la 2a Fira Tria Futur i pasa la
paraula a la Sra. Tere Buch, que dina alguna pinzellada:
●
●
●
●
●
●

Serà totalment telemàtica.
Canviarà la data, serà dins la 1a quinzena de març.
Agruparà la fira d’educació i orientació, un únic format de la Fira.
Està començant a teballar la comissió tècnica, am la participació de tots els agents.
Subcomissió de tots els agents del Consell FP.
Us demanem la vostra participació, a qui li interessa participar, ho farem en breu.

La Sra. Marta Mencia. Explica que ja s'ha demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona
per les xerrades per famílies, joves, professorat i orientadors. Èxit inesperat de l’any pas sat.
Bateria de xerrades per enriquir la Fira. La fira es un repte. Es vol donar un pes específic a la
mostra d'oficis, sortides laborals, en un moment crític. Més enllà d’una fira de Mostres.
La Sra. Teresa Ciurana verbalitza que comptem amb els assistents a la reunió per poder
treballar conjuntament per l'èxit de la Fira.
5. Informació de les diferents entitats socials, econòmics i educatius
El padler era per agilitzar, una dinàmica novedosa que l’hem interpretat una mica diferent.
Recollida de peticions i propostes. La Sra. Marta Mencia fa un resum en un power point més
visual per poder compartir pantalla.
● Informació de projectes i novetats
Projectes i Oferta formativa per:
- treballadors/es a l'atur o en actiu
- projectes per joves garantia juvenil
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-

+45
treballadors/es en ERTO
projecte 30 plus

-

Projecte Aixeca el teu negoci
https://www.aixecaelteunegoci.cat/
Programa Garantia Juvenil Cambra Terrassa
https://www.cambraterrassa.org/garantia -juvenil/
Programa 45+ https://www.cambraterrassa.org/programa -45/
Projecte Digis - APROVAT

Cambra

Tenim pensat millorar enguany els tallers de mecànica i
electricitat.

Salesians Terrassa

-

-

● Diagnosi de la realitat: reptes i dificultats
Augment i satisfacció matrícula a cicles formatius

Representant centres privats/concertats

S'ha d'estar mes que mai al costat de les empreses i, si cal, redefinir les

Generalitat (departament treball)

necessitats de formació actuals, futures i del mon globalitzat.
Probablement part de la formació especialitzada de caràcter tècnic no queda
ben coberta, caldria incentivar i programar.

Generalitat (departament treball)

L'efecte CO VID ha suposat un trasbals en el mercat de tr eball que encara es
venia refent de l'anterior crisi financera. Ens a de fer plantejar el tema de la
formació en atenció a la dependència i a la resta de formacions
d'acompanyament a les persones. I alhora pensar sobre totes les families
administratives, afectades per les eines tecnològiques que substitueixen i/o

Generalitat (departament treball)

modifiquen bona part de l'ocupació d'aquest sector.
Defensem que la formació ha de continuar en temps de la COVID, amb
responsabilitat, vetllant per la seguretat i la salut de tots els implicats. Sense
retallades en les despeses que això suposa reclamem tota la protecció necessària
prioritzant l’ estat de salut i del benestar al de l’equilibri econòmic i pressupostari.
El retorn ha de garantir totes les mesures de seguretat que estableixin les
autoritats sanitàries, tant per l’alumnat com per totes les persones que treballen
en els centres educatius, formatius i les empreses. Continuem fent incís a eliminar
l ‘escletxa digit al de l’alumnat. Davant aquesta situació complicada , l'FP ha crescut
en nombre d’alumnes per la nova situació econòmica i la nova realitat laboral que
estem vivint en aquests moments, per lo tant cal treballar per posar el FP en el
lloc que li correspon La formació professional és el vehicle de generació
econòmica i amb la COVID ha quedat reafirmat.

UGT

Denunciem l’inici de curs sense reforços COVID pels centres FP, manca de places
públiques, l’excés de ràtios, la retallada de plantilla i la implantació sense

ccoo
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consens de la reforma curricular d’FP (amb una ordre no aprovada) que implica
retallada de professorat de FOL i de drets de l’alumnat a conèixer el dret laboral.
Vàlid per un guió i
introducció. https://educaccio.cat/2020/educacio/fp/educacio-abandona-iestreny-els-recursos-de-lfp/
Document inici de curs

● Peticions d’informació
- Centr es i nombre d’alumnat amb FCT pendents del curs passat amb la resta de
matèries superades i disponibilitat de les empreses que participaven el curs passat
per acollir alumnat en pràctiques i formació dual. Promoure mesures des de el
consell d’FP de Terrassa per facilitar la realització de les pràctiques obligatòries per

ccoo

l’obtenció de la titulació.
- Dades de les comissions de garanties sobre oferta, matrícula, places assignades.
/- Dades sobre abandonament escolar prematur. / - Inserció laboral a les
empr eses on es realitzen les estades de prà ctiques i alternança dual.
El gobierno de España anunció en septiembre un plan para la modernización de la
FP.

C’s

Plan de modernización de la FP dotado con 1500M€.
Ejes: Colaboración público privada,/ Apoyo a persona expulsadas del
mercado laboral / Creación de 200.000 nuevas plazas de FP; nuevas titulaciones:
industria 4.0, Big Data, Robótica o inteligencia artificial / FP dual e incorporación
pyme al ecosistema de FP / El gobierno en colaboración con las CC.AA llevará a
cabo la acreditación de las competencias profesionales de más de 3 millones de
personas.
Me gustaría saber qué propuestas está elaborando el área para acceder a estos
fondos, cuáles son las prioridades formativas y qué objetivos se plantea

● Proposta
Promoure mesures des de el consell d’FP de Terrassa per facilitar la realització de

CCOO

les pràctiques obligatòries per l’obtenció de la titulació

● Petició de posicionament
.
Petició de pronunciament sobre el punt 8 (fp) de la resolució aprovada al Parlament
de Catlaunya a càrrec del grup Parlamentari En comú podem (setembr e 2020):

Servei d'Educació/ Servei FP
Àrea Cicles de la Vida

Acta Permanent 10-11-2020

Rasa, 24
08221 Terrassa
Telf: 937397405
consellfp@terrassa.cat
www.terrassa.cat/fp

Com arribar-hi
Plaça Didó L1
Mercat L1 L2 L3 L4 L5
L6 L8 L9 12 L13
Terrassa Rambla

CCOO

@consellfp
FPTerrassa
@consellfptrs

8

-Reforçar els mecanismes d’orientació professional i acreditació de competències
a tot el territori, augmentar l’oferta de places públiques de formació professional,
potenciar l’Institut Obert de Catalunya com a eix vertebrador de l’oferta
professional a distància i potenciar el contracte de treball en el marc dels convenis
de formacio professional dual

Torn de paraules del cinquè punt:
● Sr. Alfredo Vega. Hi ha un abandonament prematur a moltes etapes. Les xifres doblen
les d'Europa. Problema a nivell social molt important, son joves que no son capaços de
crear projecte de vida, el projecte formatiu també els falla. Aixó es treballa des de la
Diputació. S'està fent una prova pilot en municipis diversos entorn a les noves
oportunitats educatives, per afrontar aquesta situació. Està en procés la presentació
d'una plataforma de seguiment individual, social de cada alumne. Són necessàries les
dades reals a la nostra ciutat.
● Sr. Jose Dominguez. Ara mateix fer les pràctiques a les empreses es molt complicat,
s'han de buscar solucions. Potenciar l'Institut Obert de Catalunya, més beques en
comptes de dual.
● Sr. Josep Armengol. Alumnes que no puguin fer pràctiques no li consta, tot i així, es pot
fer pressió des dels gremis. S’ha d’assegurar com sigui el tema de les pràctiques, no pot
ser que l'alumnat es quedi sense empresa, no és acceptable.
● Sr. Santi Martinez. Dades d’Abandonament. Comparació entre Terrassa, Barcelona, i
Catalunya persones residents de 16 anys i sense estudiar ESO, batx, i FP. Presenta a
continuació unes dades d'última hora. Potser que els PFI no estiguin inclosos. Accessos
a cicles potser tampoc, s’ha d’acabar d’afinar segurament. L'abandonament escolar
prematur de Terrassa, està per sota de BCN i Catalunya. Segurament tindriem dades
més específiques amb la Sra. Carme, Viñas això només era un tastet, la punta de
l'iceberg.

CURS 2018-19
TERRASSA
Alumnes residents 16-17 ANYS, 3.785
TOTAL RESIDENTS 16-17 ANYS, 4.520
RESIDENTS SENSE ESTUDIAR, 35
% RESIDENTS SENSE ESTUDIAR, 16,26
CATALUNYA
Alumnes residents 16-17 ANYS, 124.505
TOTAL RESIDENTS 16-17 ANYS, 152.930
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RESIDENTS SENSE ESTUDIAR, 28.425
% RESIDENTS SENSE ESTUDIAR, 18,59
DEMARCACIÓ BCN
Alumnes residents 16-17 ANYS, 91.700
TOTAL RESIDENTS 16-17 ANYS, 112.302
RESIDENTS SENSE ESTUDIAR, 20.602
% RESIDENTS SENSE ESTUDIAR, 18,35
● Sra. Carme Viñas, molts temes per tractar, sobre la taula. moltes dades que tenim però
en cinc minuts es poc correcte decidir. Demana que s’envii el power point del projecte
de la Fundació Impulsa. A Terrassa hi ha 4 cicles nous a l'INS Santa Eulàlia i a l'INS
Cavall Bernat acreditació,..dual…, doblar capítol 6 d’equipaments.
● Sra. Teresa Ciurana. 1500 milions €, a invertit a Catalunya, en seran 37 en 4 anys i
gestionats per la Generalitat, aquests aniran directament als centres. Es destinaran a
Plans d’acreditació, pla de qualitat, promoció Dual, aules d'emprenedoria... etc. Oferta
formativa de Terrassa en aquest plan de millora.
● Sr. Alfredo Vega. A la seguentreunió saber quin treball s’ha fet en relació a l’estadística
presentada pel Sr. Santi Martinez. Debat amb aquest tema, però sense precipitacions.
● Sra. Marta Mencia .Seguir treballant aquests temes a la següent reunió del primer
trimestre de l'any 2021. Monogràfic de dades per la pròxima reunió. Peticions que farem
efectives més endavant.
S'emplaça als membres de la Comissió Permanent al mes de febrer que serà la pròxima
reunió.
Sra. Teresa Ciurana parla d'un recull de dades de forma compartida, tanquem la reunió amb
deures a fer.
Sr- Josep Armengol. Es despedeix amb les paraules de la regidora.
La reunió acaba a les 17’45h.
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